
Kinderkerk 6 december 2020 
Tweede zondag van de advent 
 
Symbool: voetstappen en (blauwe) golven 
 
Maak van tevoren een aantal voetstappen en (blauwe) golven van papier klaar, 
van beiden zoveel als er kinderen zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrond (voor ouders en begeleiders) 
Deze tweede zondag van de advent staan de troost en de vergeving meer centraal. 
Wanneer mensen daadwerkelijk waakzaam zijn, en weer terug willen op Gods 
weg, dan is daar de troost van de vergeving. Er worden daadwerkelijk nieuwe 
kansen gegeven door God.  
 
In de eerste lezing, weer van de profeet Jesaja, staan die vergeving en de vreugde 
die die vergeving geeft centraal. Deze lezing bouwt voort op vorige week: de 
afwezigheid van God verandert in de vreugdevolle aanwezigheid van God. Dat is 
goed nieuws. We horen ook dat God is als een herder die zorg draagt voor zijn 
schapen. Wat zijn de zorgtaken van een goede herder?  
 
Het evangelie gaat deze zondag over Johannes de Doper, die ook de weg van de 
ommekeer, van de vergeving preekte. Die mensen wees op de weg van de 
gerechtigheid. Hij gaf als het ware een doorkijkje naar Wie Jezus was: de 
gerechtigde, maar heel dicht met God verbonden (heilige Geest). Jezus was meer 
dan Johannes de Doper met God verbonden. Dat is het goede nieuws, de blijde 
boodschap. Met de boodschap van vergeving en opnieuw kansen krijgen.  
 
Waarvoor willen wij graag nieuwe kansen als het gaat om de relatie met God? Als 
het gaat om het doen van gerechtigheid?  
 



Opening 
Op tafel ligt een paars kleed, met hierop de bijbel en de adventskrans. 
Steek de eerste en tweede kaars van de adventskrans aan. 
 
Gebed 

Goede God,  
Zoveel mensen voelen zich alleen, 
zoveel mensen zijn verdrietig. 
Ze voelen zich niet fijn in hun leven 
en hebben troost nodig, 
zodat ze weer hoop krijgen op een 
betere toekomst. 

God, U vraagt Jesaja om de mensen te 
troosten. 
En Jesaja vraagt het weer aan ons.  
Laat ons nabijheid en troost brengen.  
Laat ons hoop geven aan verdrietige 
mensen, 
zoals Jesaja dat deed. 

Laat ons uw armen zijn, 
zoals Jesaja uw armen was. 
Armen waarin mensen kunnen schuilen, 
en zich veilig kunnen voelen.  
Laat ons zo de mensen troosten.  

En God, als wij zelf verdrietig zijn, 
of ons alleen voelen,  
troost U dan ook ons? 
Helpt U ons om altijd hoop te houden, 
en samen te werken aan uw mooie wereld? 

Dank U God, voor uw liefdevolle armen die ons vasthouden. 
Amen 

 
Bijbelverhaal 
Marcus, l, l-8 
 



In het Oude Testament kan je lezen over de profeet Jesaja. Hij heeft veel gezegd 
over de komst van een Nieuwe Wereld. Ook over de Messias, die zal helpen als de 
Nieuwe Wereld komt heeft Jesaja veel gezegd. Zo kan je bij hem het volgende 
lezen: ‘Voordat ik kom stuur ik iemand die zorgt dat mensen zich voorbereiden op 
mijn komst. Het zal iemand zijn die in de eenzame, barre woestijn staat te roepen. 
Hij roept: “Maak de weg van de Heer klaar. Zorg dat alle paden recht zijn.”’ 
 
Op een dag was er iemand die dit zo deed. Hij heette Johannes. Johannes stond in 
de woestijn en doopte daar. Hij riep dat iedereen een beter leven moest gaan 
leiden. Door je te laten dopen zou God je vergeven. Ontzettend veel mensen 
gingen naar hem luisteren. Ze kwamen uit de streek die Juda heet en uit de grote 
stad Jeruzalem. Ze lieten zich allemaal door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. 
Ze zeiden tegen Johannes dat ze spijt hadden van wat ze verkeerd hadden gedaan. 
Johannes had bijzondere kleren aan. Hij droeg een kleed van kamelenhaar. Dat 
bleef op zijn plaats zitten door een leren riem. Aan zijn kleren zagen de mensen 
dat hij een bijzondere boodschap had. Ook at Johannes anders dan andere 
mensen. In de woestijn vond hij sprinkhanen en honing om te eten. 
Hij zei tegen iedereen: “Ik ben niet belangrijk. Straks komt er iemand die veel meer 
voor jullie kan doen dan ik. Ik ben nog niet belangrijk genoeg om Hem te helpen 
om zijn sandalen uit te trekken. Ik doop alleen maar met water. Maar Hij doopt 
jullie met de heilige Geest.” 
 
Dit is het Woord van God 
Kinderen: Wij danken God 
 
Gesprek met de kinderen 
Ga met de kinderen in gesprek over Jezus en zijn neef Johannes. Over het pad 
rechtmaken voor jezelf en voor anderen, het leven aangenaam maken en de 
moeilijke dingen in het leven wat aangenamer maken voor jezelf en voor 
anderen: bijvoorbeeld nieuwe wegen banen voor de buurman die niemand meer 
aankijkt, voor de vrouw die bij man en kinderen is weggelopen, voor de 
buitenlander zonder werk, voor de eenzame bejaarde, voor het stille kind, voor 
de zieke of gehandicapte etc. Wegen ten leven banen, omkeren op de weg van 
de God van liefde. Welke goede dingen kunnen wij, kinderen en volwassenen, 
doen in de tijd voor kerstmis? En wat gaat er wel eens mis? 
 
Activiteit 
De kinderen schrijven of tekenen op de voetstappen de goede dingen die wij 
kunnen doen in de tijd voor Kerstmis. Zo gaan we op weg naar Kerstmis! 



Daarna schrijven of tekenen de kinderen op de blauwe golfjes de dingen die wel 
eens misgaan. Met de golven drijven deze dingen dan weg door het water (van 
de doop). 
 
Deze voetstappen en golfjes worden verzameld door de begeleiding van de 
kinderkerk, en worden tijdens de gezinsviering op Kerstavond gebruikt. Voor de 
kinderen die niet bij de kinderkerk aanwezig zijn, maar thuis een voetstap/golfje 
hebben gemaakt, zij kunnen de voetstap/golfje meenemen naar de gezinsviering. 
 
Afsluiting met gebed 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de Hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk kome, 
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
 
Na afloop van de kinderwoorddienst gaan we met de kinderen oefenen voor het 
kerstspel. 
 


